APRESENTAÇÃO

O Estado do Amazonas terá a honra de sediar no período de 27 a 30 de novembro de 2013 o II
CONGRESSO PAN AMAZÔNICO DE ONCOLOGIA que ocorrerá no Centro de Convenções
Manaus PLAZA. Trata-se de uma iniciativa da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do
Amazonas – FCECON que tem atuado no fomento da discussão e aprimoramento técnico dos
profissionais que atuam na área da saúde especialmente na assistência ao paciente oncológico.

O Evento irá comportar discussões sobre temas atuais nas seguintes áreas ligadas à oncologia:
pneumologia, hematologia, patologia, imagenologia, mastologia e reconstrução mamária, anestesiologia,
dor e cuidados paliativos, urgência oncológica, oncogenética, ginecologia, urologia, cirurgia de tórax,
cirurgia de cabeça e pescoço, oncologia cutânea, cirurgia geral oncológica, ortopedia e radiologia. Além
de temas como imunologia, oncologia molecular, resíduos hospitalares, controle de infecção hospitalar,
nutrição, controle de qualidade, odontologia, fisioterapia, assistência farmacêutica, serviço social e
gestão hospitalar.

Fará parte também da programação do evento o II CONGRESSO DE ENFERMAGEM
ONCOLÓGICA e o V SIMPÓSIO AMAZONENSE DE ONCOLOGIA CUTÂNEA, a IV
JORNADA DE RADIOLOGIA, a VIII JORNADA AMAZONENSE DE ANESTESIOLOGIA e a
II JORNADA AMAZONENSE DE DOR E CUIDADOS PALIATIVOS. Além disso, haverá espaço
para exposição de trabalhos científicos.

O evento prevê a participação de mais de 1000 congressistas além de contar com palestrantes
renomados de nosso estado de outros estados do país e do exterior.

O Público alvo é de composto de estudantes e profissionais das áreas de medicina, enfermagem,
fisioterapia, farmácia e bioquímica, fisioterapia, odontologia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia,
radioterapia, radiologia, biologia, biomedicina, serviço social, administração hospitalar, biotecnologia e
outros profissionais com interesse nas áreas afins da oncologia no seu âmbito multidisciplinar.

O apoio financeiro para a realização do evento será todo proveniente de parcerias firmadas com a
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, empresas públicas e privadas,
além da arrecadação das inscrições. Todo e qualquer saldo financeiro positivo será aplicado no fomento
das ações de ensino e Pesquisa da Fundação CECON, que vem se projetando na área de ensino, pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.

As inscrições podem ser feitas através do site www.panamazonicodeoncologia.com.br. Existem
valores diferenciados para estudantes, profissionais de nível médio. Para todas as categorias existe
desconto para pagamentos até o dia 30/09/2013. A programação científica preliminar também está
disponível no site do evento.
Neste sentido, pedimos especial atenção no sentido de fortalecer nossas estratégias de divulgação
do evento incluindo o mesmo na mala direta do Conselho de Odontologia. Assim estará sendo
favorecida a abrangência do alcance do público alvo proporcionando o crescimento e desenvolvimento
do conhecimento na área de oncologia do Estado do Amazonas.

Contamos com o seu apoio, agradecemos antecipadamente.

Manaus, 10 de Setembro de 2013.
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